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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za20l4 rok,

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu dzińa w oparciu o Rejestr
Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na dzień 31.12.2014 r. były zatrudnionych było 27 osób na podstawie umowy o pracę oraz 25 osób
na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym 7 zatrudnionych do obsługi sprzętu unijnego).

Dochody przedstawiają się następująco:

t'tttiść pnzycuony pLAl i wyxo;,,lłx,l,

;NFZ 1.750.000,00 1.804.3 l 3,39

116.9,75,00

50.000,00 1l4.536,96

Badania profilaktyczne i inne badania medyczne

Czynsz

Inne przychody finansowe

Razem przychody gospodarcze

55.000,00 3 8,094,59

, 1,995.000,00 2.073.919,94

] TREść PRZYCHoDY

Przychody przyszłych międzyokesowych rozliczeń

! rnrść prrzycuouy

RAZEM PRZYCHODY

Kosźy przedstawiaj ą się następująco:

Jy:!,19|z]] _ __

l Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów

wYKoNANlE

646.133,08

2.'720.053,02 zł.

]wYKoNANIE

675.000,00

2.670,000,00

1.622.000,00 1.619.907,07
cywilnoprawnych



Ubezpieczenia społecztre 21 5.000,00 199.63lt ,7ż
Fundusz Świadczeri Socjalnych 29.000,00 28.797,0ż

Zuźycie opału

_4.ollĘl9ju

.,, ] ]J 000,09 _ _]l?99Ł|,
90.000,00 77.840.95

32.000,00 30.923,20

l5.000,00 13.863,34

Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, 85.000,00 80,702,95
pozostałych materialów

Uslugi medyczn.. ,.,"o",o*i u^por'o*.. po.r,o*.. 90.000.00 lZO.ZSi,OCUsługl medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, 90.000,00 1ż0.255,09
bankolv1 !rn19 rr-!:'-'--..t_
Podatki. ubezpieczenia cywilne. majątkowe 21.000.00 26.848.00

Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia
pracowników i inne

Razem koszty 2.216.000,00 ż.216.036,15

Koszty umorzeń środków trwałyclr przekazanycl-r z UMiG 675.000,00
w Koniecpolu

Ogółem koszty

646. 1 33,08

2.891.000,00 2862,169,23

Ogółem przychody 2.670,000,00 2,7ż0,053,02

Wynik firransowy ,221 ,000,00 -I42.|16,2l

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu samodzielnie realizuje wykonanie projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, którego beneficjentem jest Gmina Koniecpol.
Wysokie koszty utrzymania budynku Przychodni, na które składają się m.in.:
- olej opałowy,
- energia elektryczna,
- woda i ścieki.
- ubezpieczenie budynku,
- podatki
w całości obciążalą budżet Przychodni.

Ponieśliśmy także koszty związane z uruchomięniem oraz eksploatacją sprzętu i aparatury
medycznej, takie jak:
- dostosowanie pomieszczeń do monta,żu sprzętu (prace murarskie, stolarskie, elektryczne
ihydrauliczne),
- podłączenie i uruchomienie sprzętu,
- obowiązkowe płatne przeglądy, liczone w tysiącach złotych,
- cykliczny zakup odczynników umożliwiających pracę na sprzęcie.

Dbając o należy.te wykorzystanie zakupionego sprzętu i wywiązanie się gminy Koniecpol
z zactągniętych zobowiązń projektowych zmuszeni byliśmy do zatrudnienia specjalistów,
wykonujących badania na ww. sprzęcie. Na badania przeprowadzone sprzętęm kardiologicznym,
okulistycznym, reumatoIogicznym, rtg, derrsytometrycznym, ońopedycznym czy laboratoryjnynr
nie posiadamy kontraktów z Narodowym Funduszenr Zdrowia. Wszystkie te wydatki pokrywany
z kontraktów dotychczas realizowanych w tyrn głównie z podstawowej opieki zdrowotnej.
Jako przykład warto tu przytoczyó Gabinet Fizjoterapii, wspaniale wyposazony w nowy, słuzący
pacjentom sprzęt. Nie zważając na to, od lipca ż014 roku NFZ zmnielszył nam wańość kontraktu
na fizjoterapię o 38 %. Pomimo tego, aby zapewnić trwałość projektu unijnego, mamy obowiązek



utlzymania sprzętu oraż zatrudnionych osób.
w porównaniu z lata:rni ubiegłymi wartość całego kontraktu NFz z roku na rok jest niższa,
natomiast wydatki na utrzymanie budyrku i sprzętu zwiększyły się kilkakotnie. ostatnię
postępowania konkursowe w ambulatoryjnej opiece specj alistycznej przeprowadzone były w 2010
roku, Zatęm WartoŚĆ kontraktów od czterech lat utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast
koszty icli wykonania rosnąjuż nie z roku na rok alę z miesiąca na miesiąc.
Jędnocześnie pragniemy nadmienić, że od kilkLr lat NFz nie płaci nan1 za nadwykonania
w fizjoterapii oraz poradniach specjalistycznych.

WsPomnieĆ należy, że do końca maja20l4 roku Przychodnia płaciła wynagrodzenie byłemu
dyrektorowi, natomiast do końca pażdziernika wynagrodzenie za pracę wraz z odprawą ,

Pełnomocnikowi ds. inwestycji i rozwoju. Wątpliwe są również należności z tytułu dodatkó *"go ł
obciąania za czynsz Apteki, na podstawie zarządzenla poprzedniego dyrektora, w kwocie
l 53.000.00 zł.

Informujemy, że wynikłą stratę za 2014 rok SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu pokryje z nadwyźek lat ubiegłych,
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